REGULAMIN
PRZYZNAWANIA, ZAWIESZANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263) oraz § 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ, ustanawia
niniejszy regulamin określający zasady i tryb przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji
trenera Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanej dalej „licencją”, uprawniającej trenerów do
szkolenia sportowego w żeglarstwie prowadzonego przez PZŻ.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA, ZAWIESZANIA I POZBAWIANIA LICENCJI
§2
Licencję może uzyskać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat,
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
3) jest członkiem podmiotu będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ,
4) posiada jedną z następujących kwalifikacji zawodowych w żeglarstwie sportowym:
a) trener klasy drugiej,
b) trener klasy pierwszej,
c) trener klasy mistrzowskiej,
d) instruktor sportu w żeglarstwie,
e) instruktor sportu w żeglarstwie deskowym/windsurfingu,
f) instruktor sportu w kitesurfingu,
g) instruktor sportu w żeglarstwie lodowym (uzyskaną do dn. 31 grudnia 2010 r.),
nadaną przez PZŻ, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, akademie wychowania
fizycznego, z którymi PZŻ podpisał porozumienie w sprawie kształcenia kandydatów do
podejmowania działalności szkoleniowej w sporcie, Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
i Polski Związek Kiteboardingu,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa
w art. 46–50 Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463,
z późn. zm.) lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale
XXV i XXVI Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.).
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§3
Wniosek o przyznanie licencji powinien zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL,
3) dane teleadresowe,
4) potwierdzenie przynależności organizacyjnej przez podmiot którego wnioskodawca jest
członkiem (w formie pieczęci podmiotu i podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji
podmiotu na wniosku lub w formie kopii zaświadczenia potwierdzającego przynależność
do podmiotu),
5) zobowiązanie do przestrzegania Statutu, regulaminów, przepisów i uchwał władz PZŻ oraz
przestrzegania przepisów międzynarodowych organizacji żeglarskich (w formie podpisu
wnioskodawcy na wniosku).
Do wniosku o przyznanie licencji wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
2) kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o których mowa w § 2 pkt 2
niniejszego regulaminu,
3) kopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania
zawodu trenera lub instruktora sportu w żeglarstwie,
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kopię aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji zgodnie z obowiązującym cennikiem
zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ.

§4
Licencja przyznawana jest na pisemny wniosek po stwierdzeniu spełnienia wymagań
określonych w § 2 niniejszego regulaminu i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Sportu PZŻ.
Licencja przyznawana jest na czas nieokreślony, zastrzeżeniem ust. 3.
Licencja traci ważność w przypadku;
1) utraty przez daną osobę statusu członka podmiotu będącego członkiem zwyczajnym lub
wspierającym PZŻ,
2) likwidacji, wystąpienia z PZŻ lub wykluczenia z grona członków zwyczajnych lub
wspierających PZŻ podmiotu, którego dana osoba jest członkiem.
Wzór licencji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§5
Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o przyznaniu, zawieszeniu lub pozbawieniu
licencji jest Zarząd PZŻ.
Zarząd PZŻ może odmówić przyznania licencji w następujących przypadkach:
1) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych,
2) niespełnienia wymagań określonych w § 2 niniejszego regulaminu,
3) nieprzedstawienia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 niniejszego
regulaminu,
4) braku pozytywnej opinii Komisji Sportu PZŻ.
Decyzje, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej.
Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 2, jest Sejmik PZŻ.
§6
Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Sportu PZŻ może zawiesić lub pozbawić licencji
w przypadku skazania posiadacza licencji prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Zarząd PZŻ zawiesza lub pozbawia licencji w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia
Statutu, regulaminów, przepisów PZŻ oraz międzynarodowych organizacji żeglarskich przez
posiadacza licencji stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Związkowego PZŻ.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego uzasadnienia.
Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 1 jest Sejmik PZŻ.

§7
Rejestr trenerów PZŻ i wydanych licencji oraz decyzji o odmowie przyznania, zawieszeniu
i pozbawieniu licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro PZŻ.
ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§8
Licencje przyznane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów zachowują ważność
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Licencje osób nieposiadających statusu członka podmiotu będącego członkiem zwyczajnym
lub wspierającym PZŻ, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.
W przypadku uzyskania przez osoby, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia
2018 r. statusu członka podmiotu będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ,
przyznane licencje zachowują ważność.

§9
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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Załącznik
do Regulaminu przyznawania, zawieszania i pozbawiania
licencji trenera Polskiego Związku Żeglarskiego

WZÓR LICENCJI TRENERA PZŻ
format 53,98 mm x 85,60 mm




LICENCJA TRENERA NR
COACH LICENSE NO.



[NR]

[IMIĘ I NAZWISKO]
IMIĘ I NAZWISKO /NAME & SURNAME/

[DATA URODZENIA]
DATA URODZENIA /DATE OF BIRTH/

[SPECJALIZACJA]
SPECJALIZACJA /SPECIALIZATION/

DODATKOWE INFORMACJE /ADDITIONAL INFORMATION/
Polski Związek Żeglarski potwierdza uzyskanie ubezpieczenia OC na warunkach określonych w polisie
numer KOR-054267 zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W ramach powyższej umowy
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkody na osobie lub
mieniu wyrządzone w związku z uprawianiem sportów żeglarskich przez członków Polskiego Związku
Żeglarskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami do kwoty 1 500 000 EURO.
Termin ważności polisy OC: od 16 marca 2017 do 31 marca 2018
Szkody należy zgłaszać w terminie 48 godzin od wystąpienia dzwoniąc na infolinię: /22/ 469-69-69
Polish Yachting Association hereby confirms granting of liability insurance as a part of insurance policy
number KOR-054267 signed with Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. According to the above
mentioned policy, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. is obligated to pay an indemnity of the personal
injuries and/or property damages made to the third parties caused by Polish Yachting Association member
in relation with performing sailing sport activities within the territory of Poland and abroad up to
aggregate limit of 1 500 000 EURO.
Term of insurance validity: from 16 march 2017 to 31 march 2018
Damages have to be reported within 48 hours from incident under phone number: +48 /22/ 469-69-69

DATA UZYSKANIA LICENCJI /DATE OF GRANTING/

PREZES PZŻ

[DATA UZYSKANIA]

PYA PRESIDENT

DATA WYDANIA LICENCJI /DATE OF ISSUE/

[DATA UZYSKANIA]
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